
 

 
 

Z pozície verejného obstarávateľa Vás podľa § 117 zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom 
obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len 
"ZVO") týmto vyzývame na predloženie ponuky. 
 
1.) Názov predmetu zákazky:   

Bezpečnostno-technické prehliadky a pozáručný servis zdravotníckych prístrojov 
2.) Opis predmetu zákazky: 

Predmetom zákazky je obstaranie bezpečnostno-technických prehliadok a pozáručného 
servisu zdravotníckych prístrojov. Predpokladaný počet zdravotníckych prístrojov, 
u ktorých sa požaduje vykonanie bezpečnostno-technickej prehliadky  je:  
 

 transportný defibrilátor Corpuls 08/16 – 15 ks; 

 transportný defibrilátor Corpuls C3 – 4 ks; 

 transportný ventilátor Medumat Standard – 25 ks; 

 transportný ventilátor Medumat Easy – 25 ks; 

 transportný ventilátor Hamilton T1 – 4 ks; 

 transportná odsávačka Accuvac Basic – 10 ks; 

 dávkovač liečiv Argus 606 S – 15 ks. 

 
 

3.) Časti:  
Zákazka sa nedelí na časti. Požaduje sa predloženie ponuky na kompletný predmet 
zákazky.  

 
4.) Predpokladaná hodnota zákazky:  

Predpokladaná hodnota zákazky je 49 821,25€ bez DPH.  
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5.) Kód CPV: 

50400000-9 – Opravy a údržba lekárskych a presných zariadení  

          
6.) Spôsob predkladania ponúk: 

   Uchádzač môže predložiť jednu ponuku predmet zákazky.  

Uchádzač predkladá ponuku elektronicky v zmysle § 49 ods.1 písm. a) zákona o verejnom 
obstarávaní. Pre potreby elektronickej komunikácie je každý záujemca/uchádzač povinný 
zaregistrovať sa do systému ERANET na URL: https://kezachranka.eranet.sk . Uchádzač je 
oprávnený predložiť ponuku až po zaregistrovaní a prihlásení sa do systému ERANET.  

Registrácia do systému ERANET je bezplatná. 

Podmienky a pravidlá používania systému ERANET sú uvedené na: 
https://kezachranka.eranet.sk v časti PODMIENKY a MANUÁL. 

Minimálne technické požiadavky na používanie informačného systému ERANET: 

• OS: MS Win 7 a vyššie, Android, iOS7, Linux; 

• Aktuálne verzie prehliadačov: IE 10 a vyššie, MS Edge, Firefox 32.0 a vyššie, Chrome 40 
a vyššie; 

• Ďalšie požiadavky: prístup na Internet, zapnutý JavaScript, zapnuté Cookies.  
 

7.) Lehota na predkladanie ponúk:  

 
                                 Najneskôr 24.1.2022 do 12,00 hodiny 

 
Ponuku nie je možné predložiť po uplynutí lehoty na predkladanie ponúk. 

 
 

8.)    Platnosť ponuky: 
   Ponuky zostávajú platné do: 30.4.2022   
 

9.) Miesto dodania:  

   Miesto sídla zhotoviteľa alebo miesto určené podľa dohody oboch zmluvných strán.  
 

10.) Obsah ponuky: 

10.1  Podmienky účasti:  

       10.1.1   aktuálny doklad o oprávnení dodávať tovar, uskutočňovať stavebné práce, 
poskytovať službu v rozsahu predmetu zákazky (výpis z obchodného 
registra, resp. živnostenského registra) – kópia dokladu,  

    10.1.2  čestné vyhlásenie dodávateľa, že nie je v konflikte záujmov v predmetnom  
verejnom obstarávaní  - dodávateľ môže použiť formulár uvedený v Prílohe 
č. 3; 

https://kezachranka.eranet.sk/
https://kezachranka.eranet.sk/


 

       10.1.3   čestné vyhlásenie dodávateľa, že nemá uložený zákaz účasti vo verejnom 
obstarávaní - dodávateľ môže použiť formulár uvedený v Prílohe č. 4; 

                   

10.2  Ďalšie doklady a dokumenty: 

    10.2.1    podpísaný ocenený zoznam položiek v jednom vyhotovení, spracovaný 
podľa  Prílohy č. 1 k tejto výzve s uvedením jednotkových cien v EUR bez 
DPH,  ako aj celkovej ceny za celú zákazku v EUR bez DPH a s DPH.  

    10.2.2 vyplnený, ocenený a podpísaný zoznam náhradných dielov (cenník 
náhradných dielov) v jednom vyhotovení, spracovaný podľa prílohy č.2 
k tejto výzve s uvedením jednotkových cien v Eur bez DPH a s DPH; 

    10.2.3 podpísaný návrh zmluvy o poskytovaní služieb s prílohami v jednom 
vyhotovení, spracovaný podľa návrhu zmluvy o poskytovaní služieb 
predloženej verejným obstarávateľom ako príloha č.5 tejto výzvy na 
predkladanie ponúk;  

      
Dokumenty majú byť podpísané: 

- uchádzačom, t.j. osobou/osobami oprávnenými konať v mene uchádzača, v súlade 
s dokladom o oprávnení podnikať, alebo 
- zástupcom uchádzača, oprávneným konať v mene uchádzača; v tom prípade bude 

súčasťou ponuky adekvátne písomné plnomocenstvo pre zástupcu uchádzača 
podpísané uchádzačom podľa prvej odrážky tohto bodu. 

 
 
 

11.) Lehota dodania:  

10 pracovných dní (BTK, opravy) od doručenia objednávky (za doručenú objednávku sa 
považuje objednávka zaslaná prostredníctvom emailu verejným obstarávateľom).  

 
12.) Uzavretie zmluvy: 

Výsledkom  zadávania zákazky s nízkou hodnotou bude uzavretie zmluvy o poskytovaní  
služieb na obdobie 12 mesiacov.  Verejný obstarávateľ uzavrie s úspešným uchádzačom 
zmluvu o poskytovaní služieb, ktorá nadobudne účinnosť po 30.4.2022 v súlade so 
zákonom č. 211/2000 Z.z. 
Ceny budú uvedené v mene EUR a kalkulované vrátene všetkých nákladov súvisiacich 
s dodaním predmetu zákazky. Cena predmetu plnenia je maximálna a konečná.  
Lehota splatnosti faktúry: 30 dní; dodávateľ je povinný vystaviť faktúru za dodávku tovaru 
najneskôr do piateho pracovného dňa v mesiaci, nasledujúceho po dni dodania tovaru. 
Záručné podmienky: minimálne 6 mesiacov.   
 
 
 



 

13.) Kritérium na hodnotenie ponúk:  

podľa § 44 ods. 3 písm. c) zákona o verejnom obstarávaní, t.j. na základe najnižšej ceny: 
                                Najnižšia celková cena v EUR s DPH 
 

Ak uchádzač nie je platcom DPH, upozorní na túto skutočnosť, uvedie cenu bez DPH a 
sadzbu    DPH 0 %.  
Úspešný bude uchádzač, ktorý navrhne najnižšiu celkovú cenu v EUR s DPH za predmet 
zákazky. 

 
 

14.) Informácia o vyhodnotení ponúk: 

Po splnení podmienok účasti a na základe kritérií na hodnotenie ponúk bude 
identifikovaný úspešný uchádzač, ktorému verejný obstarávateľ zašle informáciu, že 
uspel.  
S úspešným uchádzačom uzatvorí verejný obstarávateľ zmluvu o poskytovaní služieb. 
Neúspešným uchádzačom verejný obstarávateľ zašle informáciu o výsledku vyhodnotenia 
ponúk, že neuspeli s uvedením dôvodu. 
Uchádzačom, ktorí predložia svoje ponuky, v prípade neúspešnej ponuky, nevzniká žiadny 
nárok na úhradu nákladov, ktoré im vznikli s prípravou a doručením ponuky. 

 
 

15.) Spôsob financovania: 

Vlastné finančné prostriedky verejného obstarávateľa 
 
 

16.) Pracovník poverený zadávaním zákazky: 

PhDr. Zuzana Orbachová   - referent pre nákup 
 

e-mail: zuzana.orbachova@zske.sk 
tel.: +421 948 215 008 

  
 
 
 

...................................................... 
Ing. Dušan Kožuško 

                                                                                                                             riaditeľ 
 
 
 
 



 

Prílohy:    
Príloha č. 1 –  Zoznam položiek k oceneniu – bezpečnostno-technické prehliadky 
Príloha č. 2 –  Cenník náhradných dielov   
Príloha č. 3 –  Čestné vyhlásenie dodávateľa ku konfliktu záujmov 
Príloha č. 4 –  Čestné vyhlásenie k zákazu účasti vo VO  
Príloha č. 5 –   Návrh zmluvy o poskytovaní služieb   


